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Bilag 5.2: Sekretariatets indstilling om henholdsvis tilsagn og afslag på de 
fremkomne ansøgninger 

 

Indstillingsnr.: 1 Indstilling: Tilsagn                 Indstillet beløb: 150.000 kr. 
Ansøger:   Ajax København 
Idrætsgren:   Håndbold  
Ansøgte beløb:      150.000 kr. 
Klubkategori:   Elite  
 
  

Projekt: Struktureret talentudvikling samt akademitræning 

Ajax København har igennem de seneste mange år været kendt for deres dygtige 

talentarbejde. Klubben fra Vesterbro har således udviklet en lang række spillere til den 

bedste liga for både mænd og kvinder – og de danske ungdomslandshold. 

Klubbens talentarbejde har også været en kraftigt medvirkende årsag til, at klubben i 

perioder har haft deres bedste herrehold placeret i landets bedste række. Dette til trods 

for, at klubben ikke har økonomi og faciliteter som andre klubber i Danmark. Desværre 

har klubben måtte sande, at økonomi og spillermateriale ikke længere er godt nok til en 

plads i landets bedste række, hvorfor klubbens bedste herre- og damehold nu frister en 

tilværelse i landets næstbedste række. 

Talentarbejdet kan og bør dog stadig forbedres og struktureres. Det er målet for 

klubbens nye ledelse, der i foråret var igennem et udviklingsforløb i Team Copenhagen-

regi. Det har medført ny strategi for talentudvikling, som nu skal iværksættes. Et 

arbejde, sekretariatet ønsker at støtte. 

Klubben er desuden med i samarbejdet omkring Team Copenhagen Eliteidrætsakademi 

og varetager træningen for de mange håndboldspillere, der er optaget på akademiet. 

Det ønsker sekretariatet også at støtte. 

 

Sportslige målsætninger i støtteperioden: 

• Top 8 i Danmark for alle fire ungdomshold i U-16 og U-18-rækkerne 

• To U18-landsholdsspillere for piger 
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Indstillingsnr.: 2 Indstilling: Tilsagn                    Indstillet beløb: 80.000 kr. 
Ansøger:              Arbejdernes Tennis Klub 
Idrætsgren:                                              Tennis                                                                  
Ansøgte beløb:                                         80.000 kr. 
Klubkategori:                                                 Elite 
 
 

Projekt: Fortsat opbygning af talentudviklingsmiljø 

ATK, der er hjemmehørende i København NV, har igennem årene fortrinsvis gjort sig 

bemærket som en god breddeklub med tilbud for personer i alle aldre. 

I 2005 fik klubben etableret en indendørs tennishal, hvorved det nu er blevet nemmere 

at udvikle klubbens talenter. Klubben har dog ikke givet afkald på breddeidrætten og er 

en af landets største klubber, målt på antal medlemmer. 

ATK har siden 2007 samarbejde med Team Copenhagen. Klubben har gennemført Team 

Copenhagens klubuddannelse og har efterfølgende implementeret en ny struktur for 

elitearbejdet. Kombinationen af bredde- og elitearbejdet er også blevet anerkendt af 

Dansk Tennis Union, der i 2010 tildelte ATK prisen som ”Årets Tennisklub i Danmark 

2010”.  

Klubbens elitesatsning har i løbet af de senere år skabt flotte resultater. Især har de to 

brødre Ali og Mohamed Shabib gjort sig stærkt bemærket og er klubbens største aktiver. 

Det gælder både rent sportsligt og som rollemodeller for klubbens yngre spillere – en 

gruppe, der både er vokset i antal og begyndt at levere resultater på nationalt 

topniveau. 

Talentudviklingsmiljøet skal dog fortsat udvikles – og klubben har potentialet til at gøre 

det i form af gode faciliteter, gode trænere og vilje til fortsat at udvikle klubben på alle 

relevante områder. 

  

Sportslige målsætninger for støtteperioden: 

• En finalist og yderligere en semifinaleplads ved DM-senior 

• En semifinaleplads ved junior-DM 

• 2 spillere indgår i Davis Cup - truppen 
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Indstillingsnr.: 3  Indstilling: Tilsagn      Indstillet beløb: 90.000 kr. 
Ansøger:       Copenhagen Beachvolley 
Idrætsgren:    Beachvolley  
Ansøgte beløb:    90.000 Kr. 
Klubkategori:   Elite 
 
 

Projekt: Strukturering og udvikling af elite- og talentmiljø 

Beachvolley i København har fået et stort skub fremad med etableringen af Copenhagen 

Beachvolley og senere med indvielsen af deres nye indendørs beachvolleyhal. 

Faciliteterne er dermed i top, men kræver også ressourcer, da klubben selv skal drive 

hallen. 

Selv om klubben er sårbar rent ledelsesmæssigt, fastholdes fokus på fortsat udvikling – 

både organisatorisk og sportsligt. Det er blandt andet sket ved deltagelse i Tem 

Copenhagens klubuddannelse – hvilket der følges op på i anden halvdel af 2013 – og 

gennem ansættelse af en sportschef, støttet af Team Copenhagen. 

Sportschefens primære opgave er at strukturere og udvikle elite- og talentarbejdet. 

Dette arbejde ønsker sekretariatet fortsat at støtte. 

Udover struktureringen af elite- og talentarbejdet er klubben fokuseret på at give 

klubbens bedste par, Oliver og Sebastian Kaszas gode betingelser for på kort sigt at få 

succes ved U23 VM i år og på længere sigt at kvalificere sig til OL i 2016. Støtten fra 

Team Copenhagen giver klubben mulighed for at fokusere på begge dele. 

 

Sportslige målsætninger: 

• DM-medaljer til både damer og herrer 

• Top 3-placeringer ved min. halvdelen af DM-tourens elitestævner 

• Oliver og Sebastian Kaszas skal forbedre deres placering på verdensrangliste, og 

dermed kvalificere sig direkte til World Cup’ens hovedturnering  
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Indstillingsnr.: 4 Indstilling: Tilsagn    Indstillet beløb: 125.000 kr. 
Ansøger:   Hovedstadens Svømmeklub    
Idrætsgren:   Svømning 
Ansøgte beløb:                           150.000 kr. 
Klubkategori:   Elite 
 

 
Projekt: Talentudvikling og etablering af elitekultur 

Hovedstadens Svømmeklub, der er en fusion mellem GI40/Hermes og Svømmeklubben 

København, er med 6.000 registrerede medlemmer landets største idrætsforening. 

Fusionen har gjort det muligt at ansætte tidligere sportschef i Dansk Svømmeunion, Lars 

Sørensen, som direktør og sportschef. 

Lars står i spidsen for projektet, der fokuserer målrettet på at etablere en elitekultur i 

klubben og samtidig styrke talentudviklingen. 

Talentudviklingen skal blandt andet forbedres gennem udvikling af klubbens trænerstab, 

hvilket Team Copenhagens sekretariat gerne vil støtte. En del af udviklingen skal ske 

gennem studie- og inspirationsophold i udlandet, hvilket Team Copenhagen kan støtte 

gennem ’træner- og sportschefpuljen’, hvorfor støtteindstillingen er mindre end 

klubbens ansøgte beløb.    

 

Sportslige målsætninger i støtteperioden: 

• 8 medaljer og i alt 20 finalepladser ved senior-DM 

• 10 medaljer og i alt 18 finalepladser ved junior-DM 

• 1 deltager ved senior-EM 

• 1 deltager ved junior-EM 
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Indstillingsnr.: 5 Indstilling: Tilsagn      Indstillet beløb: 75.000 kr. 
Ansøger:    Københavns Flugtskytteklub    
Idrætsgren:   Flugtskydning 
Ansøgte beløb:                           75.000 kr. 
Klubkategori:   Elite 
 

 
Projekt: Etablering af talent- og elitearbejde 

Københavns Flugtskytteklub modtog sidste år støtte til Jesper Hansen frem mod OL og 

har efterfølgende gennemført Team Copenhagens klubuddannelse. 

Klubben skal nu i gang med at indarbejde et struktureret talent- og elitekoncept på 

internationalt niveau, som er klubbens mål. Samtidig ønsker klubben at støtte Jesper 

Hansen i sit mål om succes ved OL i 2016. Sekretariatet ønsker at støtte begge dele. 

Klubben har et stort potentiale, blandt andet på grund af gode faciliteter, men der 

forestår et stort arbejde med at implementere klubbens talent- og elitestrategi. En af 

udfordringerne er blandt andet, at trænertraditionen indenfor sporten er begrænset.  

I forlængelse af klubuddannelsen vil sekretariatet følge klubbens udvikling tæt for at 

sikre etableringen af projektet. 

 

Sportslige målsætninger i støtteperioden: 

• 1 DM-guld og yderligere to medaljer til elitegruppen 

• DM-medaljer i skeet og compak sporting til talentgruppen 

• Top 10-placering ved EM/VM/WC i skeet 

• Top 10-placering ved EM/VM/WC i compak sporting 
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Indstillingsnr.: 6 Indstilling: Tilsagn    Indstillet beløb: 150.000 kr. 
Ansøger:   Nørrebro Taekwondo Klub    
Idrætsgren:   Taekwondo 
Ansøgte beløb:                           150.000 kr. 
Klubkategori:   Elite 
 

 
Projekt: Struktureret talentudvikling 

Nørrebro Taekwondo Klub har i mange år været anerkendt for sit store og 

velorganiserede breddearbejde, men har de sidste ti år gradvist satset mere på 

elitearbejdet og er nu den mest vindende klub ved de danske mesterskaber. 

På det organisatoriske område har klubben også udviklet sig markant gennem årene, og 

er blevet en organisation med fuldtidsansat personale og en række deltidsansatte 

trænere. 

Klubben har på det seneste arbejdet målrettet efter at udvikle klubbens 

talentudviklingsmiljø, da klubben trods de mange danske ungdoms- og 

seniormesterskaber har haft vanskeligt ved at fastholde og forløse de mange talenter, 

den har fostret gennem årene. 

Formålet med projektet, som sekretariatet ønsker at støtte, er blandt andet i højere 

grad end hidtil at indstille klubbens unge talenter på den indsats, der skal leveres for at 

kunne gøre sig gældende på internationalt niveau. Klubben har i den forbindelse ansat 

ny cheftræner, der er meget fokuseret på dette. 

 

Sportslige målsætninger i støtteperioden: 

• 1 guldmedaljer ved senior-DM 

• 7 guldmedaljer ved ungdoms-DM 

• 1 deltager ved ungdoms-OL 

• 1 guld ved junior-EM + yderligere 1 medalje 
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Indstillingsnr.: 7 Indstilling: Tilsagn              Indstillet beløb: 150.000 kr. 
Ansøger:     Skøjteklub København  
Idrætsgren:   Kunstskøjteløb 
Ansøgte beløb:         150.000 kr. 
Klubkategori:   Elite 
 
 

Projekt: Fortsat elite- og talentudvikling samt akademitræning 

Skøjteklub København har – til trods for en omtumlet tilværelse og ikke-optimale 

faciliteter – udviklet sig til landets stærkeste klub indenfor kunstskøjteløb. 

Klubben arbejder struktureret såvel organisatorisk som sportsligt. Klubbens bestyrelse 

gennemgik i 2007-2008 Team Copenhagens klubuddannelse og har i årene herefter på 

talent- såvel som på elitesiden skabt store resultater – og har de fire seneste år været 

klart mest vindende klub ved de danske mesterskaber. 

Succesen skyldes både en god ledelse og fuldtidsansættelse af en cheftræner med fokus 

på systematiseret udvikling af klubbens løbere – og udvikling af klubbens øvrige 

trænere.  

Klubben gør sig også gældende internationalt og har i år haft deltagere ved såvel junior-

VM som senior-EM, og klubbens to bedste seniorer håber fortsat at kvalificere sig til 

vinter-OL i 2014. 

Den internationale satsning kræver ressourcer. Det samme gør morgentræningen på 

Team Copenhagens eliteidrætsakademi.  

På trods af at de facilitetsmæssige udfordringer er en hæmsko for den fulde forløsning 

af klubbens potentiale, er klubben i fortsat udvikling såvel organisatorisk som sportsligt. 

Det ønsker sekretariatet at støtte. 

 

Sportslige målsætninger i støtteperioden: 

• En deltager ved OL 2014 

• To guld til senior DM 

• 2 deltagere til senior VM 

• 3 guld til ungdoms DM 

• 8 løbere deltager på DSU’s kraftcenter   
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Indstillingsnr.: 8 Indstilling: Tilsagn                       Indstillet beløb:  125.000 kr. 
Ansøger:           Stevnsgade Basketball   
Idrætsgren:                                 Basketball                                                       
Ansøgte beløb:                                 125.000 kr. 
Klubkategori:                                           Elite 
 
 

Projekt: Struktureret talentudvikling og seniorkonsolidering 

Stevnsgade Basket var tidligere en af de toneangivende klubber i landets bedste rækker 

for både mænd og kvinder. Men i de seneste år har klubben haft svært ved leve op til 

tidligere tiders resultater, blandt andet på grund af en utilstrækkelig økonomi. 

 Team Copenhagen har et stort ønske om at løfte de sportslige resultater for de 

traditionelle holdidrætsgrene, herunder basketball. Derfor blev der indledt samarbejde 

med Stevnsgade i 2010 for at løfte klubben organisatorisk og opgradere talentarbejdet 

til et niveau, så der både udvikles spillere til ungdomslandsholdene og samtidig skabes 

en kontinuerlig tilgang af spillere til klubbens bedste dame- og herrehold, som hidtil har 

fristet en tilværelse i landets næstbedste række.  

Nu er klubbens bedste damehold rykket op i landets bedste række, og den position skal 

selvfølgelig fastholdes, uden at det går ud over talentarbejdet for de 12-20 årige, som 

hidtil har været målgruppen. Samtidig er målsætningen, at klubbens bedste herrehold 

senest om to år også er at finde i landets bedste række.  

Stevnsgade ønsker at fortsætte den proces, klubben har igangsat. Klubben har stadig en 

del udfordringer, men fokuserer fornuftigt på at udvikle eksisterende og få tilført nye 

kompetencer både ledelses- og trænermæssigt. 

Sekretariat vurderer, at det er det rigtige tidspunkt at øge støtten til klubben, men 

samtidig skal klubben i den kommende periode rykke sig både sportsligt, organisatorisk 

og økonomisk. 

 

Sportslige målsætninger for støtteperioden: 

• 1. damer: top 6 i Basketligaen 

• 1. herrer: oprykning til Basketligaen 

• 10 ungdomsspillere udtaget til landsholdssamlinger 
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Indstillingsnr.: 9 Indstilling: Betinget tilsagn         Indstillet beløb: 130.000 kr. 
Ansøger:        B.93 og Skjold  
Idrætsgren:        Fodbold                                                            
Ansøgte beløb:         130.000 kr. 
 
 

Projekt: Udbygning af elite- og talentmiljø 

Team Copenhagens sekretariat har længe ønsket at støtte op omkring udviklingen af 

gode talentudviklingsmiljøer indenfor pigefodbold, da der har været et stort uforløst 

potentiale indenfor pige- og kvindefodbold i København. 

Alliancen mellem B.93, Skjold og HIK har i den grad taget opgaven på sig, og trods 

diskussioner om satsningen i moderklubberne, arbejder alliancens ledelse både 

kvalificeret og målrettet på at etablere et ambitiøst talentudviklingsmiljø – og samtidig 

er alliancens seniorhold, der sidste år rykkede op (på Skjolds licens), i skrivende stund 

ved at sikre endnu en sæson i landets bedste række, 3F-ligaen. 

Alliancen opfylder DBU’s licenskrav både til at spille i 3F-ligaen og i landets bedste U18-

række. Sammen med det målrettede talentarbejde er fundamentet derfor på plads til en 

fortsat god udvikling både sportsligt og organisatorisk. 

Alliancen har tidligere ligeledes modtaget økonomisk støtte fra Gentofte Kommune, dog 

ikke i støtteperioden 2012-13. Sekretariatet indstiller derfor, at økonomisk støtte fra 

Team Copenhagen gøres betinget af proportional støtte fra Gentofte kommune.  

 

Sportslige målsætninger i støtteperioden: 

• Top 6 placering i 3F-ligaen 

• Etablering i U18 DM-rækken 

 
 

 


